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Noms 
Correccions (noms 
finals) Vegades que s'ha repetit Validat Invalidat Criteri d'invalidació  

INDRETS GeOGRÀFICS      

Camp de futbol de l'Albercutx  14 X   

Camp Municipal Formentor  2 X   

Formentor stadium    x 
Stadium és un anglicisme, no és un 
stadium, és un camp de futbol 

Camp municipal de BOQUER   x   

Port de Pollença   x   

Pollença i Port fc stadium    x ídem (stadium) 

Camp Pollentia   x   

Punta Avançada   x   

Eu moll Camp 
Camp municipal d'Eu 
Moll  x   

Can Singala   x   

FC el colomer 
Camp municipal El 
Colomer  x   

Camp municipal de fútbol Els 
Tamarells    x No és un topònim característic de la zona 

Pollença I Port Arena    x Porta el nom del club  

Nou can pedres    x 
No es coneix cap indret per la zona amb 
aquest nom 
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Eu Pinaret    x 
És un topònim que es troba enfora del 
camp 

C. A. P. P (Club atlètic Pollença i 
Port)    x És el nom d'un club, no d'un camp de futbol 

La fortaleza 
Camp municipal La 
Fortaleza 2 x   

Camp bocchoris d' EU moll 
camp municipal 
bocchoris  x   

Nou Ca'n Escarrintxo    x La finca està a Pollença, lluny del camp 

CAmp municipal de la Base   x   

PERSONALITATS      

Dionís Alcal  4 x   

Sete Benavides  4  x 
És un esportista d’elit olímpic però no està 
vinculat al futbol 

Catalina Pola/Cerda Jimenez     
No compleix el criteri sobre la vinculació als 
dos clubs (Pollença i Port).   

Miquel Sabater  3 x   

Albert (truyols)    x Invalidada 

Joan forteza  4 x  

Només ha estat vinculat amb un dels dos 
Clubs.  

New Toni Company Stadium    x només ha estat vincualt amb el Pollença 

Eduard Vara marquet  3  x només va estar vinculat al Pollença 

Tio Juan. ( Juan Segui)     

No compleix el criteri sobre la vinculació 
als dos clubs (Pollença i Port).   
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Camp municipal Toni Company    x ídem 

Son Gornalet    x 

no es sap que és, no entra dins els criteris 
perquè no ha estat en els dos clubs, només 
a Pollença 

SIMBOLOGIA FOLKLÒRICA      

Camp de Futbol Joan Mas    x Nom que no té a veure amb el futbol 

U Gallet Negre    x 

El gall estava molt vinculat a l'escut del 
club de Pollença ja que en el del moll hi 
havia un far. 

Camp Municipal La Patrona    x Nom més vinculat a Pollença. 

EU PI 
Camp municipal Eu 
Pi 2 x   

Camp del Dragut i Joan Mas.    x Nom més vinculat a Pollença.  

Camp del Gallet Pollenci.    x 

El gall estava molt vinculat a l'escut del club 
de Pollença ja que en el del moll hi havia un 
far.  

Gall Estelar    x  

Son Galls    x Similitut a Son Moix  

D'ALTRES      

MDLR     x  

U galliner    x  

NOMBRE TOTAL DE RESPOSTES  71    
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Recordatori dels criteris:   

1. No pot ser un nom de persona que hagi estat vinculat només a un dels dos clubs, sinó que cal que hagi estat vinculada als dos clubs per igual.  

2. Pot ser un nom geogràfic. Topònims característic de la zona.  

3. Pot ser algun nom relacionat amb el municipi de Pollença.  

4. Pot ser un nom relacionat amb la història de futbol de Pollença. 

 


